فرم ب

فرم اطالعات پايان نامههاي كارشناسی ارشد و دكترای حرفهای

نام واحد دانشگاهی  :آزاد اسالمی واحد شبستر

كد واحد :

نام و نام خانوادگی دانشجو  :مهدیه احمدپور

سال و نيمسال اخذ پاياننامه  :سال  - 46نيمسال دوم

شماره دانشجويی417316019 :

تعداد واحد پايان نامه 3 :

عنوان پايان نامه كارشناسی ارشد يا دكترای حرفهای :

تاريخ دفاع از پاياننامه 46/11/11 :

كدشناسايی :

آیين جشن و سرور در اسکندر نامه نظامی

نمره پاياننامه دانشجو به عدد :
نمره مقاله پایاننامه دانشجو به عدد:

تاریخ ارائه مقاله49/77/70 :

نمره نهایی پایاننامه دانشجو به عدد:

چكيده پاياننامه ( :شامل خالصه ،اهداف ،روشهای اجرا و نتايج بدست آمده)
اسکندرنامه نظامی ( 167ه.ق) اثر نفيس و گرانبهای قرن ششم هجری عالوه بر اهميت تاریخی و حماسی
از نظر آیين و آداب و رسوم مختلف دارای اهميت فراوانی است .این آیينها و سنتها شامل موضوعات گوناگونی از
جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی میباشد .در این پایاننامه به بررسی یکی از مهمترین آیينهای رایج آن روزگار
یعنی آیين جشن و سرور پرداخته شده است .این آیينها نشان میدهد که این منظومه بزرگ یعنی اسکندرنامه
بيشتر در پيرامون سخنان شخصيتهای داستانها و جنگها و پيروزیها و تاج گذاریهای اسکندر میباشد و در
مواردی مشاهده میشود که این دیدگاهها مربوط به جشنها و ميگساریها و شراب خوریها و ارمغان در هنگام
مهمانیهای شاهان آن زمان میباشد .در ايران باستان جشنهاي مختلف با آداب و سنن گوناگونی برگزار ميشد
که نظامی در شرفنامه در برخی مواقع به صورت اجمالی به آنها پرداخته و در قالب سير داستان ،روایتی از آنها را
ارائه میکند و میتوان در البالی اشعار این شاعر نمونه هایی از آداب و رسوم مربوط به جشن و سرور و پایکوبی
ایرانيان آن دوران و گاها سایر بالد را جستجو کرد که هر چند کوتاه ولی با بيانی لطيف به آنها پرداخته شده است.
در اقبالنامه بيشتر سخنان حکيمانه و پند و اندرزهایی که بين اسکندر و سایر حکيمان چون سقراط ،ارسطو و نيز
بين خود حکيمان گفته می شود به گنج و گوهر ناب تشبيه شده و صورت مجسمی از جشن و شادی نيست.
نظامی تنها در مواردی نادر بطور اجمالی و کوتاه در اقبالنامه به مواردی از شادی و جشن اشاره دارد.
کلمات کليدی :اسکندرنامه ،آیين ،آداب و رسوم ،جشنها و شادیها

امضاء مدیر گروه

توجه  -1 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -7چكيده فوق ،همان چكيده داخل پاياننامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

